
Гражданите трябва да оставят едрогабаритните отпадъци до контейнерите за битов отпадък 
всеки ден до 09:00 ч. и след 19:00 ч.  

При неизпълнение на това си задължение се налага глоба на физически лица от 100 до 5 000 лв. 
на юридически лица от 700 до 20 000 лв. съгласно Наредбата за управление на отпадъците и 
поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община 

 

 
Фирмата изпълнител събира и извозва едрогабаритните отпадъци съгласно следния  

ГРАФИК 
ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ  НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ЗА РАЙОН: 

„ТРИАДИЦА” 
      
ЕГО ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА КАРЕ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Понеделник 
За улици с масов  градски 
транспорт от 09.00 ч до 17.00 ч.  
За улици с обществена 
значимост и вътрешно – 
квартални от 07.00 ч до 17.00 ч. 

КАРЕ: кв. „Иван Вазов” - бул. България, 
бул. Черни връх, бул. Арсеналски, бул. 
П. Ю. Тодоров 
 

Вторник 
За улици с масов  градски 
транспорт от 09.00 ч до 17.00 ч.  
За улици с обществена 
значимост и вътрешно – 
квартални от 07.00 ч до 17.00 ч. 

КАРЕ: кв. „Стрелбище” - бул. България, 
бул. П.Ю. Тодоров, бул. Гоце Делчев 
 

Сряда 
За улици с масов  градски 
транспорт от 09.00 ч до 17.00 ч.  
За улици с обществена 
значимост и вътрешно – 
квартални от 07.00 ч до 17.00 ч. 

КАРЕ: ж.к. „Гоце Делчев”, 
кв.”Мотописта” - бул. България, бул. 
Гоце Делчев, ул. Костенски водопад, 
бул. Тодор Каблешков 
 

Четвъртък 
За улици с масов  градски 
транспорт от 09.00 ч до 17.00 ч.  
За улици с обществена 
значимост и вътрешно – 
квартални от 07.00 ч до 17.00 ч. 

КАРЕ: кв. „Кръстова вада”, ж.к. „Гоце 
Делчев” - ул. Костенски водопад, бул. 
Тодор Каблешков, ул. Луи Айер, бул. 
Гоце Делчев, ул. Хенрик Ибсен, бул. 
Черни връх, ул. Околовръстен път 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    

 
 

Петък 
За улици с масов  градски 
транспорт от 09.00 ч до 17.00 ч.  
За улици с обществена 
значимост и вътрешно – 
квартални от 07.00 ч до 17.00 ч. 

КАРЕ: „Буката”, Жилищна група „Южен 
парк” - бул. Патриарх Евтимий, бул. 
Витоша, бул. България, бул. Акад. И. Ев. 
Гешов, ул. Георги Софийски, ул. Прага, 
ул. Козяк, ул. Хенрик Ибсен, бул. П.Ю. 
Тодоров, ул. Бяла черква 
 

Събота 
За улици с масов  градски 
транспорт от 09.00 ч до 17.00 ч.  
За улици с обществена 
значимост и вътрешно – 
квартални от 07.00 ч до 17.00 ч. 

КАРЕ: кв. "Манастирски ливади" - бул. 
България, бул. Тодор Каблешков, ул. 
Луи Айер, ул. Околовръстен път 
 

Неделя 
За улици с масов  градски 
транспорт от 09.00 ч до 17.00 ч.  
За улици с обществена 
значимост и вътрешно – 
квартални от 07.00 ч до 17.00 ч. 

КАРЕ: ж.к. "Гоце Делчев", ж.к. 
"Стрелбище" - бул. България, бул. П. Ю. 
Тодоров, ул. Хенрик Ибсен, бул. Тодор 
Каблешков 
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